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Przeprowadzanie badań przepuszczalności gruntów słabo 
przepuszczalnych jest czasochłonne i wymaga kosztownej apa-
ratury. W związku z tym powstały metody pozwalające na osza-
cowanie wartości współczynnika filtracji k gruntu nasyconego 
wodą. W publikacjach anglojęzycznych k jest przewodnością 
hydrauliczną (hydraulic conductivity), która jest parametrem 
wykorzystywanym także do oceny przepuszczalności cieczy 
innych niż woda i ośrodków o niepełnym nasyceniu. Wartość 
przewodności hydraulicznej zależy zatem od cech ośrodka i cie-
czy, która przepływa przez dany ośrodek. Do właściwości tych 
należą: gęstość i lepkość cieczy, a także uziarnienie i porowatość 
gruntu, przez który przepływa ciecz [3]. Dotychczas w literatu-
rze zaproponowano wiele wzorów, na podstawie których można 
określić przewidywaną przewodność hydrauliczną materiałów 
porowatych. Równania te uzależniają przepływ cieczy w grun-
cie od przestrzeni porowej, na przykład od wielkości porów, krę-
tości ośrodka porowatego oraz połączeń między porami gruntu. 

W artykule podjęto próbę oszacowania wartości przewod-
ności hydraulicznej quasi-nasyconego popiołu lotnego [16] za-
gęszczonego metodą standardową Proctora przy wopt. W przy-
padku niektórych gruntów uznawanie pełnego nasycenia przy 
wartości parametru Skemptona B = 1 jest uważane za nieuzasad-
nione [11]. Z zależności parametru Skemptona B od stopnia wil-
gotności Sr popiołu lotnego wynika, że parametr B przyjmował 
maksymalną wartość, równą około 0,8, przy coraz wyższych 
wartościach stopnia wilgotności. W związku z tym uznano 
B = 0,8 za wartość określającą pełne nasycenie.

Wartości obliczone na podstawie wzorów empirycznych po-
równano do wartości współczynnika filtracji próbek uprzednio 
skonsolidowanych, badanej przy różnych naprężeniach efek-
tywnych.

WZORY EMPIRYCZNE
DO WYZNACZANIA WARTOŚCI k

W metodach predykcyjnych uwzględnia się podstawo-
we właściwości gruntów, takie jak: porowatość gruntu n (lub 
wskaźnik porowatości e), krzywą uziarnienia gruntu oraz grani-

ce konsystencji gruntów spoistych. Przewodność hydrauliczna 
zależy od wielkości porów gruntu, a także od ich rozmieszcze-
nia i połączenia między nimi. Znaną formułą służącą do określa-
nia wartości przewodności hydraulicznej jest zależność podana 
przez Kozeny, zmodyfikowana później przez Carmana, nazy-
wana formułą Kozeny-Carmana (KC). Obaj autorzy, mimo że 
nigdy nie publikowali wspólnie, byli zainteresowani przepusz-
czalnością pyłów przemysłowych do określenia ich powierzchni 
właściwej. W czasach, kiedy prowadzili badania, metody okre-
ślania powierzchni właściwej były bardzo czasochłonne i dawa-
ły niedokładne wyniki, podczas gdy badanie przepuszczalności 
wymagało krótszego czasu i pozwalało na określenie jakości 
pyłów industrialnych [7]. Formuła Kozeny-Carmana jest przed-
stawiana w kilku formach, na przykład [5]:

  (1)

gdzie: 
C − stała zależna od geometrii przestrzeni porowej gruntu, C = 0,2 ÷ 0,5;
g – przyspieszenie grawitacyjne [m/s2],
μw – lepkość dynamiczna wody [Pa·s],
ρw – gęstość wody [kg/m3],
Gs – gęstość względna szkieletu gruntowego Gs = rs / rw,
Ss – powierzchnia właściwa [m2/kg],
e – wskaźnik porowatości.

Carrier [2] przekształcił równanie Kozeny i Carmana do po-
staci:

  (2)

gdzie: 
γ – ciężar objętościowy cieczy przepływającej przez ośrodek gruntowy,
CK-C – współczynnik empiryczny Kozeny-Carmana,
S0 – powierzchnia właściwa na jednostkę objętości ośrodka [1/cm].

W przypadku, gdy cieczą przepływającą przez ośrodek grun-
towy jest woda o temperaturze 20°C, g / m = 9,93·104 [1/cm·s]. 
Zgodnie z ustaleniami Carmana z 1956 roku Carrier przez pod-
stawienie wartości CK – C = 5, dla jednorodnego kształtu ziaren, 
otrzymał uproszczoną postać równania (2):

  (3)
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W praktyce formuła Kozeny-Carmana nie jest formułą czę-
sto stosowaną ze względu na trudność w określeniu powierzch-
ni właściwej. Chapuis i Aubertin [7] stwierdzili, że wzór (1) 
ma odniesienie do piasków, natomiast jest nie do końca słusz-
ny w przypadku glin. Carman w 1939 roku zbadał, że ekspe-
rymentalna wartość przewodności hydraulicznej nie jest stała, 
a zmniejsza się w zależności od porowatości n. Przypisał on wy-
stępujące rozbieżności cienkiej warstwie wody, która może znaj-
dować się na powierzchni ilastych cząstek gruntu. Równanie nie 
uwzględnia wzajemnego oddziaływania grunt – ciecz w cząst-
kach ilastych. Taylor [14], analizując przewodność hydrauliczną 
glin, potwierdził stwierdzenie Carmana z zaznaczeniem, że nie 
ma metody, która pozwoliłaby określić grubość błonki wody.

Chapuis i Aubertin [6], po szczegółowym przeanalizowaniu 
równania (1), stworzyli równanie, które może być zastosowane 
zarówno do gruntów spoistych, jak i niespoistych:

  (4)

gdzie:
A – parametr o wartości od 0,29 do 0,51.

Mbonimpa i inni [8] podali inne formuły dla gruntów spo-
istych (5) i niespoistych (6), wykorzystujące, podobnie jak we 
wzorze Kozeny-Carmana, parametry fizyczne gruntów:

  (5)

  (6)

gdzie:
CG – stała dla materiałów ziarnistych, którą na podstawie wyników przeprowa-

dzonych badań można przyjmować jako równą 0,1,
x – parametr uwzględniający krętość ośrodka porowatego w funkcji wskaźni-

ka porowatości (x = 2),
CU – wskaźnik uziarnienia,
D10 – średnica cząstek, których wraz z mniejszymi w gruncie jest 10% (cm),
Cp – stała zaproponowana dla gruntów spoistych,
Cp = 5,6 g2/m4,
χ – parametr materiałowy, χ = 1,5,
x – parametr uwzględniający krętość drogi przepływu .

Wartości przewidywane z równania (6) różniły się od warto-
ści zbadanych dla gruntów spoistych nie więcej niż o pół rzędu 
wielkości.

Chapuis [4], po przeanalizowaniu formuły Kozeny-Carmana 
i odnosząc się do równania Hazena k [cm/s] =  [mm2], podał jesz-
cze inną zależność dla przewodności hydraulicznej piasku i żwiru:

  (7)

W artykule skupiono się na wzorach do szacowania warto-
ści k na podstawie wskaźnika porowatości. Wzory odnoszące 
się jedynie do wartości średnic efektywnych di, takich jak: wzór 
Hazena i USBSC czy wzory Krügera i Pałagina, nie mają za-
stosowania do określenia przewodności hydraulicznej popiołu 
lotnego, co wykazano w pracy [17]. Wartości k wyliczone na 
podstawie wzorów odbiegały znacznie od wartości uzyskanych 
na podstawie badań laboratoryjnych. Dodatkowo, zgodnie z [1], 
popiół lotny, dla którego określana jest wartość k, nie spełnia 
kryteriów stosowania wzoru Krügera ani tablicy Beyera.

OCENA WZORÓW EMPIRYCZNYCH
NA PODSTAWIE LITERATURY

Steiakakis i inni [12] ocenili przydatność i wiarygodność 
formuły Kozeny-Carmana dla zagęszczonych gruntów spo-
istych, porównując wyniki uzyskane z badań oraz te, które 
oszacowano na podstawie równania. Badania przeprowadzono 
na mieszaninie piasku i kaolinu zagęszczonej przy wilgotności 
wopt + 2% metodą standardową Proctora. Zbadano przewodność 
hydrauliczną czystego kaolinu oraz mieszaniny 70%, 50%, 30% 
i 15% kaolinu z piaskiem. Niewielkie odchylenia wyników uzy-
skanych z badań od wyników obliczeń zaobserwowano jedynie 
w przypadku próbek, gdzie kaolin stanowił dodatek 30% i więk-
szy, czyli najbardziej spoistych. Autorzy wywnioskowali, że 
zaobserwowane różnice pomiędzy wartościami przewodności 
hydraulicznej oszacowanymi i pomierzonymi można przypisać 
temu, że próbka nie była w pełni nasycona wodą lub poprzez 
teoretyczne ograniczenia równania. W każdym przypadku for-
muła Kozeny-Carmana pozwoliła na uzyskanie w miarę dokład-
nego oszacowania wartości przewodności hydraulicznej.

Salarashayeri i Siosemarde [10] spróbowali ustalić zależność 
przewodności hydraulicznej od krzywej uziarnienia gruntu, sto-
sując w równaniach średnice zastępcze cząstek d10, d50 oraz d60. 
Na podstawie 25 próbek piasku nasyconych wodą utworzyli 
równania. Porównanie wartości obliczonych i otrzymanych na 
podstawie badań pozwoliło na uzyskanie wartości współczynni-
ka R2 od 0,09 do 0,52. 

Taylor [14] przedstawił eksperymentalne wyniki przewod-
ności hydraulicznej gruntów drobnoziarnistych zbadanych 
w dwóch różnych aparatach, przedstawiając zależność e i log k. 
Zastosował on równanie Kozeny-Carmana, jednak zmodyfiko-
wane, bez powierzchni właściwej oraz parametru C. Stwier-
dzone rozproszenie punktów na wykresie określił jako różnicę 
spowodowaną w stopniu nasycenia próbek wodą oraz strukturą 
wewnętrzną zagęszczonych glin. Pomimo dyspersji punktów 
występuje liniowa zależność na dość szerokiej, przekraczającej 
trzy cykle logarytmiczne, skali przepuszczalności [14].

Szymkiewicz i Kryczałło [13] w obszernej publikacji przed-
stawili wzory umożliwiające oszacowanie współczynnika fil-
tracji piasków i żwirów, podejmując się pogrupowania wzorów 
empirycznych na podstawie ich wspólnych cech. Autorzy obli-
czyli wartości k dla dwóch modelowych krzywych uziarnienia 
reprezentujących piasek średni oraz żwir. Sformułowali, mię-
dzy innymi, wniosek, że wzór Kozeny-Carmana można uznać 
za jeden z najbardziej uniwersalnych, co jest spowodowane 
faktem, że uwzględnia on właściwości cieczy przepływającej 
przez ośrodek gruntowy, porowatość, krętość porów oraz kształt 
i wielkość ziaren. Wnioskują jednak konieczność sprawdzenia 
niejednorodności uziarnienia na wartości parametrów występu-
jące we wzorze.

Chapuis i Aubertin [7] zestawili z wielu publikacji dla for-
muły Kozeny-Carmana oraz jej modyfikacji wyniki badań róż-
nych rodzajów gruntów, między innymi, takich jak: piasek, 
glina, bentonit, kaolin. Autorzy wywnioskowali, że równanie 
Kozeny-Carmana może być użyte z powodzeniem do określenia 
wartości k różnych rodzajów gruntów w przypadku, gdy możli-
we jest prawidłowe określenie powierzchni właściwej, a bada-
nia przewodności hydraulicznej są przeprowadzone dokładnie.
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Samodzielnie Chapuis [4] zestawił wyniki badań laborato-
ryjnych wartości k dla piasków i żwirów z różnych publikacji 
oraz wartości dla tych gruntów obliczone na podstawie wzoru 
(7), uzyskując współczynnik R2 = 0,91, co świadczy o dobrym 
dopasowaniu wzoru.

WŁAŚCIWOŚCI BADANEGO POPIOŁU LOTNEGO

Badania przewodności hydraulicznej przeprowadzono na 
mieszaninie popiołowo-żużlowej z Elektrociepłowni Biały-
stok, składowanej na suchej hałdzie w Sowlanach. Mieszanina 
popiołowo-żużlowa odpowiada uziarnieniem pyłowi piaszczy-
stemu (rys. 1). Wartości wybranych parametrów fizycznych 
− powierzchni właściwej, gęstości właściwej i zagęszczalno-
ści oznaczone zgodnie z PN-88/B-04481 [9] przedstawiono 
w tabl. 1. Oznaczenia powierzchni właściwej gruntu dokonano 
metodą sorpcji błękitu metylenowego. Badanie polega na przy-
jęciu, że całkowita powierzchnia właściwa gruntów jest równa 
sumie rzutów powierzchni poszczególnych cząsteczek błękitu 
metylenowego, zaadsorbowanych powierzchniowo przez grunt 
(w stanie wysycenia) w postaci warstwy jednocząsteczkowej. 
Powierzchnię właściwą w m2 odnosi się do 1 g masy gruntu, 
wysuszonego do stałej masy w temperaturze 105 ÷ 110°C.

Określenie powierzchni właściwej na podstawie wzorów 
zawartych w pracy Chapuisa i Aubertina [6] lub za pomocą 
metody normowej [1] jest jedynie oszacowaniem na podstawie 
składu granulometrycznego oraz odpowiednio: gęstości właści-

wej szkieletu gruntowego i porowatości. Są to metody mniej 
dokładne, a przede wszystkim nie uwzględniają specyficznej 
budowy ziaren popiołowych, które w większości są kuliste i pu-
ste w środku.

Na rys. 2 pokazano zdjęcie z mikroskopu skaningowego 
popiołu lotnego w powiększeniu × 1600. Z rys. 2 wynika, że 
w próbce przeważają ziarna kuliste o różnej wielkości.

Badania przewodności hydraulicznej przeprowadzono 
w komorze konsolidacji hydraulicznej typu Rowe’a na próbkach 
o średnicy 15 cm i wysokości 5 cm, nasycanych wodą za po-
mocą ciśnienia wyrównawczego (back pressure), do momentu 
uzyskania wymaganej wartości parametru Skemptona B, równej 
0,8. Metodyka badania oraz opis komory Rowe’a znajduje się 

Rys. 1. Krzywa uziarnienia mieszaniny popiołowo-żużlowej

Tabl. 1. Parametry geotechniczne mieszaniny popiołowo-żużlowej
wyznaczone według [9]

d50
[mm]

Cu
[–]

Ss
[m2/g]

Cc
[–]

ρs
[g/cm3]

Zagęszczenie – metoda 
standardowa Proctora

wopt
[%]

ρdmax
[g/cm3]

0,045 2,17 2,47 1,22 2,12 44,00 0,996
Rys. 2. Mikrografia (SE) odpadów ze składowiska EC Białystok

w powiększeniu × 1600
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w publikacji [14]. Badania filtracji wykonano przy naprężeniu 
efektywnym σ’: 25, 50, 100 i 200 kPa oraz gradiencie hydrau-
licznym i = 12.

ZASTOSOWANIE WZORÓW EMPIRYCZNYCH
DO POPIOŁU LOTNEGO

W równaniu Kozeny-Carmana przewiduje się [5], że dla 
danego gruntu powinna istnieć liniowa zależność pomiędzy k 
oraz e3 / (1 + e), dlatego przed obliczeniami wykonano wykres 
zależności przedstawiony na rys. 3. Uzyskano liniową zależność 
o dobrym dopasowaniu – R2 = 0,9531. W związku z tym podjęto 
próbę obliczenia wartości przewodności hydraulicznej na pod-
stawie najczęściej prezentowanej formy wzoru Kozeny-Carma-
na (1) oraz wzorów (6) i (7). Otrzymane wyniki porównano do 
wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych. 

Na rys. 4 zestawiono wartości przewodności hydraulicznej 
otrzymane na podstawie badań oraz oszacowane na podstawie 
wzoru (1). Jak podaje Chapuis i Aubertin [6], wartość stałej C dla 
piasków powinna przyjmować wartości w granicach od 0,2 do 
0,5. Popiół lotny jest materiałem o ziarnach kulistych o bardzo 
zróżnicowanej wielkości. Dodatkowo, niektóre ziarna wskutek 
zagęszczenia mogą ulegać rozkruszeniu [16]. Zatem do oblicze-
nia wartości k (rys. 4) zastosowano stałą C = 0,5 oraz C = 0,85, 
co pozwoliło na uzyskanie najbardziej zbliżonych wartości do 
wyników uzyskanych z badań laboratoryjnych.

Wartości obliczone za pomocą równania (6) pokazane na 
rys. 5 różnią się o ponad dwa rzędy wielkości od wartości prze-
wodności hydraulicznej uzyskanych na podstawie badań. Pod-
jęto próbę zmiany wartości x, czyli parametru uwzględniającego 
krętość ośrodka porowatego, jednak dało to nieznaczną różnicę 
w uzyskanych wynikach. Na podstawie równania (7), zapropo-
nowanego przez Chapuisa [4] dla żwiru i piasku, wartości otrzy-
mane z badań i oszacowane różnią się także o ponad dwa rzędy 
wielkości (rys. 6). W obu przypadkach przewodności hydrau-

liczne uzyskane na podstawie obliczeń mają większe wartości 
od zbadanych.

Ze względu na otrzymany rozrzut wartości pomierzonych 
i obliczonych na podstawie równań na rys. 5 i 6 pokazano wy-
kresy liniowo-logarytmiczne zależności przewodności hydrau-
licznej od wskaźnika porowatości. Takie przedstawienie po-
zwala na ocenę oddalenia wartości pomierzonych i obliczonych 
względem siebie.

PODSUMOWANIE

Wzór empiryczny Kozeny-Carmana powstał głównie w celu 
oszacowania powierzchni właściwej pyłów industrialnych na 
podstawie przewodności hydraulicznej. Jednak w dzisiejszych 
czasach, kiedy znane są dużo prostsze i mniej czasochłonne 

Rys. 3. Zależność wartości przewodności hydraulicznej pomierzonej przy róż-
nym naprężeniu efektywnym (przy gradiencie hydraulicznym i = 12) względem 

e3 / (1 + e)

Rys. 4. Zależność przewodności hydraulicznej od wskaźnika porowatości dla 
wartości pomierzonych przy różnym naprężeniu efektywnym (przy gradiencie 

hydraulicznym i = 12) oraz obliczonych na podstawie równania (1)
a) gdy C = 0,5; b) gdy C = 0,85

a)

b)
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metody określenia powierzchni właściwej gruntu, wzory em-
piryczne wykorzystuje się w celu odwrotnym, czyli szybkiego 
i stosunkowo prostego oszacowania przewodności hydraulicz-
nej. Należałoby rozważyć, czy w funkcjonujących w literaturze 
równaniach dla poszczególnych rodzajów gruntów nie byłaby 
konieczna modyfikacja stałych obliczeniowych w celu uzyski-
wania jak najbardziej dokładnych wyników, co wymaga głęb-
szej analizy oraz przeprowadzenia wielu badań. 

Na przykład, dla równania Kozeny-Carmana według propo-
zycji (1) zastosowanie wyższej wartości stałej C = 0,85 pozwoli-
ło na uzyskanie dla popiołu lotnego bardzo zbliżonych wyników 

do tych, które uzyskano z badań. W przypadku przedstawionych 
równań już zaproponowana wartość parametru C = 0,50 daje 
zadowalające wyniki dla próbek popiołu lotnego. 

Równanie Kozeny-Carmana oraz inne, oparte na szczegóło-
wym opisie parametrów fizycznych, określają dokładniej wartość 
przewodności hydraulicznej gruntów, w porównaniu do równań 
opartych jedynie na krzywej uziarnienia (średnicach efektywnych).
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Rys. 5. Wykres liniowo-logarytmiczny zależności przewodności hydraulicznej 
od wskaźnika porowatości dla wartości pomierzonych przy różnym naprężeniu 
efektywnym (przy gradiencie hydraulicznym i = 12) oraz obliczonych na pod-

stawie równania (6)

Rys. 6. Wykres liniowo-logarytmiczny zależności przewodności hydraulicznej 
od wskaźnika porowatości dla wartości pomierzonych przy różnym naprężeniu 
efektywnym (przy gradiencie hydraulicznym i = 12) oraz obliczonych na pod-

stawie równania (7)


